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Abstract 
 
Land lease and the laws around them have existed in Sweden since 1907. When the 
laws were created, they were thought to be a complement to the already existing laws 
regarding usufructs.  
 
In Sweden, only the municipality and the government have the right to create and 
issue land leases. However, the owner of the land lease rights, also named leaseholder 
is considered the user of that piece of land for all eternity. 
 
As payment for the right to use the land, the leaseholder pays a specific land-lease fee 
every year. 
 
In 2012, there were 62300 properties issued with a land lease in Sweden. This means 
that almost two percent of all properties in Sweden are issued with land lease.  
 
More or less all land lease contracts in the Gothenburg region, have a clause in the 
contract, relieving the landowner from the responsibility to compensate the 
leaseholder for buildings on the property if the land lease contract gets terminated. 
This clause only affects non-housing commercial land lease contracts.  
 
After analyzing what this clause actually means for Gothenburg seen in a bigger 
picture, the municipality has come to the conclusion that if land lease contracts are 
terminated without compensating the leaseholders it will, and can come to affect the 
business environment in a negative manner.  
 
In a couple of projects in the Gothenburg area, the municipality have chosen to 
compensate the leaseholders anyway, even though they were commercial land leases, 
that were terminated, and their contracts had the clause. The municipality motivated 
this by saying that they did not want the business environment to suffer. This was 
appealed in court and the court came to the conclusion that the municipality cannot 
compensate the leaseholders if they have the clause in their contract, because the 
clause does not allow them to do that. 
 
So the question that remains is, how do you develop these areas that have a high 
amount of land lease contracts issued? 
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Sammanfattning 
Tomträtt är en typ av nyttjanderätt som har existerat sedan 1907. När lagarna kring 
tomträtt stiftades så skulle de utgöra ett komplement till äganderätten till en 
fastighet. 
 
Endast stat och kommun får upplåta en tomträtt. Tomträttshavaren har vidare rätt 
att använda marken på i princip evig tid.  
För denna rätt så betalar tomträttshavaren en årlig avgift som benämns 
tomträttsavgäld till staden. De specifika villkor som gäller för tomträtten framgår av 
ett specifikt tomträttsavtal som är tecknat mellan staden och tomträttshavaren. 
 
År 2012 så fanns det cirka 62300 st. fastigheter upplåtna med tomträtt i Sverige. 
Detta innebär att cirka 2 procent av det totala antalet fastigheter i Sverige är upplåtna 
med tomträtt, fördelade över 159 kommuner.  
 
Mer eller mindre alla tomträttsavtal i Göteborgs kommun innehåller en klausul som 
gör så att kommunen inte är skyldig att ersätta havaren till tomträtten för de 
byggnader och anläggningar i det fall tomträtten sägs upp vid utgången av en 
gällande upplåtelseperiod. 
 
I ett tjänsteutlåtande från Göteborgs Stadsledningskontor diskuteras situationen om 
ersättning i Göteborg. Man påstår att en konsekvensbeskrivning för ersättning för 
kommersiella ändamål har gjorts, som visar att den så kallade friskrivningsklausulen 
medför oförutsägbara samt icke önskvärda negativa effekter. Bland dessa att 
näringslivet kan påverkas negativt, som kan leda till ett färre antal 
sysselsättningstillfällen. 
 
Även i andra projekt i Lindholmen och på Bananpiren i Göteborg så har tomträtter 
sagts upp på grund av stadsutveckling. I dessa fall har fastighetsnämnden beslutat att 
betala ut ersättning i form av byggnadernas tekniska nuvärde.  
Fastighetsnämndens beslut angående ersättningen överklagades. I länsrätten så 
ansåg man att kommunen inte kan ersätta tomträttshavare efter en uppsägning för 
avflyttning, eftersom det då gällande tomträttsavtalet inklusive inskriven klausul ej 
tillåter att kommunen ska betala ut ersättning. Där lämnas man med den stora frågan 
– Hur dessa tomträttsfastigheter ska utvecklas med de givna omständigheterna ovan. 
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1. Inledning 

1.1 Allmänt om tomträtter 
 
Tomträtt är en typ av nyttjanderätt som har existerat sedan 1907. När lagarna kring 
tomträtt stiftades så skulle de utgöra ett komplement till äganderätten till en 
fastighet. 
 
Ett annat syfte var att man strävade efter att alla skulle få en möjlighet att bygga ett 
eget egnahem. Genom tomträtter gjorde man det då möjligt för kommunerna att 
upplåta sin mark för bostadsbyggnation till en mycket låg kostnad.  
Bestämmelserna om tomträtter regleras i Jordabalken, och den gällande 
lagstiftningen är huvudsakligen från år 1953. 
 
1.1.2 Tomträttsavtal 
 
Endast stat och kommun får upplåta en tomträtt. Tomträttshavaren har vidare rätt 
att använda marken på i princip evig tid.  
 
För denna rätt så betalar tomträttshavaren en årlig avgift som benämns 
tomträttsavgäld till staden. De specifika villkor som gäller för tomträtten framgår av 
ett specifikt tomträttsavtal som är tecknat mellan staden och tomträttshavaren. 
Tomträtter jämförs ofta med äganderätt då tomträttshavaren har rätt att använda 
marken som om man vore ägare till den. Exempelvis kan tomträtten överlåtas samt 
pantsättas.1 

 
1.1.3 Lösenskyldighet 
 
Enligt Jordabalken 13 kap 17 § ska fastighetsägaren ersätta tomträttshavaren för 
byggnaders samt anläggningars värde vid uppsägning av tomträttsavtalet. 
Lagstiftningen gällande uppsägning av tomträtter är otydlig och beskriver inte under 
vilka specifika omständigheter som en tomträtt kan sägas upp. Inte heller hur en 
eventuell ersättning då skall beräknas.  
 
1.1.4 Friskrivningsklausul 
 
Mer eller mindre alla tomträttsavtal för annat ändamål än bostäder i Göteborgs 
kommun innehåller en klausul som gör så att kommunen inte är skyldig att ersätta 
                                                
1
"Exploateringskontoret"Stockholmsstad:"Tomträtt"och"tomträttsavgäld."(Rapport)"!"

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/Bostadsbyggande/MarkFinomF
kommungransen/Tomtratter/"
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tomträttshavaren för de byggnadsverk och anläggningar på fastigheten i det fall 
tomträtten sägs upp vid utgången av en gällande upplåtelseperiod. Klausulen gör 
även så att tomträttshavaren måste bekosta rivning av byggnader och anläggningar 
för att sedan överlämna marken i ett städat skick. 2 
 
För att inte hota säkerheten för tomträttshavare så har Göteborgs kommun valt att 
ersätta tomträtter i strid mot ersättningsklausulen. Detta är något som har ifrågasatts 
och varit föremål för en rättslig prövning. 
I den rättsliga prövningen har det varit aktuellt att undersöka ifall beslutet överskridit 
gränserna för den kommunala kompetensen. Kammarrätten beslutar 2009-01-26 att 
den kommunala kompetensen hade överskridits och att beslutet att betala ut 
ersättning till tomträttshavarna i strid mot den klausul som fanns inte fick ske.  
 
I studier gjorda på beställning av Göteborgs kommun har man studerat vad 
effekterna blir av utebliven ersättning. Resultaten visade att om man sade upp utan 
ersättning skulle det kunna skada stadens näringsliv i form av ett färre antal 
sysselsättningstillfällen. Så frågan är, hur ska man som samhällsutvecklare kunna 
utveckla ett område med många kommersiella tomträtter för annat ändamål än 
bostäder i Göteborg, när uppsägning utan ersättning skadar näringslivet och 
uppsägning med ersättning inte är tillåtet? 
 
1.1.5 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att hitta en genomförbar lösning till de problem 
man står inför vid utveckling av tomträttstäta områden i Göteborgs kommun.  
Som nämnt i 1.1.4 är det huvudsakliga problemet som man står inför vid utveckling 
av sådana områden hur man ska lösa ersättningsfrågan vid tomträttsavtalets 
upphörande. 
 
1.1.6 Avgränsning 
I detta examensarbete förutsätter jag att det inte är tillåtet för en kommun att lämna 
bidrag till enskilda, medan det är tillåtet att ingå ömsesidiga avtal, i det fall de anses 
som rimliga. Arbetet kommer således inte att behandla reglerna om kommunal 
kompetens, statsstöd och liknande. 
 
Jämförelsen mellan tomträttslagstiftning och annan lagstiftning avgränsas till endast 
expropriationslagstiftningen. Detta eftersom man vid ett flertal tillfällen kopplar 
samman reglerna för expropriation och reglerna gällande tomträtter. 
 

                                                
2
"Joachim"Wallmark"och"Linnea"Lindqvist."Tomträtter(upplåtna(för(kommersiella(ändamål(i(Göteborg(–(En(

analys(av(konsekvenserna(vid(olika(principer(för(ersättning((Nai?Svefa,(2010)(
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Analysen och lösningarna skrivs utifrån de problemen kommunen har och hur man 
som extern partner kan lösa de problemen som kommunen står inför. Således 
beaktas endast de problem som kommunen haft vid sina försök att lösa problemet 
och ingen spekulation läggs vid lösningar för kommunen. 
 
1.1.7 Disposition 
För att uppfylla syftet så kommer denna uppsats att disponeras på följande vis: 
 
Avsnitt 2 kommer att gå igenom tomträttens framväxt, med en genomgång av de 
politiska motiv som fanns vid stiftandet av lagarna. Vidare kommer en redogörelse av 
hur lagstiftningen sett ut sedan dess första stiftande 1907, tills idag. Avslutningsvis 
kommer en rapport över hur tomträtter är fördelade i Sverige, samt hur dessa avtal 
skiljer sig ifrån varandra beroende på när de är upprättade. Syftet med detta kapitel 
är att läsaren ska bli mer införstådd i grunderna till den tomträttslagstiftning vi har 
idag, samt vilka regler det är som gäller för de olika avtalen. 
 
Avsnitt 3 går igenom huvudreglerna kring uppsägning och ersättning av tomträtter. 
Syftet med detta avsnitt är att läsaren ska förstå reglerna kring uppsägning och 
ersättning av tomträtter för att kunna bli mer införstådd i problematiken i Göteborg. 
 
Avsnitt 4 går igenom begreppet friköp, innehållande en redogörelse för hur olika 
kommuner tillämpar friköp idag, samt hur de prissätts utifrån dess ändamål. Detta 
görs för att läsaren ska få en förståelse för vad det tidigare odefinierade begreppet 
friköp innebär, samt hur synen på detta har förändrats på senare tid. 
 
Avsnitt 5 innehåller inledningsvis en kartläggning av situationen i Göteborg. Vidare 
så analyseras situationen och potentiella lösningar till problemet presenteras. 
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2. Tomträttens framväxt 
I detta kapitel behandlas motiven som blev grunden för den tomträttslagstiftning 
som stiftades 1907. Sedan redogörs det för hur lagstiftningen har sett ut genom åren 
med avsikt att läsaren ska få en förståelse för hur lagarna kring tomträtter har sett ut 
genom åren och hur lagarna ser ut idag. Genom att förstå grunden till lagstiftningen 
så får man en djupare förståelse för problematiken som presenteras i senare kapitel. 
 
I 2.4.1 diskuteras statens offentliga utredning från 1952, som lade grunden för den 
tomträttslagstiftning som vi har idag. Utredningen används för att presentera den 
debatt och de funderingar som stiftarna hade vid skapandet av den moderna 
tomträttslagstiftningen vi har än idag. 

2.1 Politiska motiv 
År 1907 bildades tomträttsinstitutet, vid bildandet så var syftet att främja en sund 
utveckling av bostadsförhållandena med bra priser genom att tillgodose människor 
med billig mark utan att samhället skulle behöva avstå äganderätten. 
 
Vid stiftandet så talade man främst om tre politiska motiv: 

• Det bostadspolitiska motivet: 

Det offentliga ville öka utbudet på mark för bostadsbebyggelse samtidigt som en 
subventionering av priset skedde. 
 

• Det fördelningspolitiska motivet: 

Eftersom äganderätten kvarstod så kunde fastighetsägaren tillgodogöra sig den 
stegring i markvärdet som kom med tätorternas tillväxt. Fastighetsägaren skulle 
alltså inte tillgodogöra sig den värdestegring som beror på tomträttshavarens 
användning av marken utan endast de som påverkats av samhällets åtgärder och 
investeringar. 
 

• Det planpolitiska motivet: 

Då äganderätten fortfarande kvarstår så har man även säkrat markens långsiktiga 
användning. Om marken i framtiden behövs för samhällets utveckling så finns det då 
en möjlighet att återta marken.3 
  

                                                
3
"Rotkopf,"Simon"Komersiella(tomträtter"(2006)"
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2.2 Lagstiftningen genom åren 
 
2.2.1 Lagstiftningen från 1907- 
 
I lagstiftningen från början av 1900-talet så var det huvudsakligen staten, 
kommunerna och municipalsamhällena som fick upplåta tomträtter. Upplåtelsetiden 
skulle bestämmas till minst 26 och högst 100 år. Efter upplåtelsetiden skulle avtalen 
upphöra, och tanken var att det allmänna skulle ta tillbaka marken och möjligtvis 
sälja fastigheten och med försäljningen tillgodogöra sig den värdestegring som skett. 
 
Kontraktsvillkoren fick fritt överenskommas mellan parterna. Upplåtelsen var som 
ovan nämnt tidsbegränsad och det fanns inte heller någon skyldighet för 
fastighetsägaren att vid förhållandets slut lösa byggnader och annat. 
 
Avgälden var under denna tidsperiod inte lagreglerad, men det var vanligt att den 
avgäld som hade avtalats om, gällde genom hela upplåtelsetiden. 
 
2.2.2 Lagstiftningen från 1953- 
 
En ny lagstiftning om tomträtter trädde i kraft i januari 1954. Det var framförallt en 
reaktion på den låga kreditvärdigheten som tomträtter haft i och med den tidigare 
lagstiftningen som endast hade tidsbestämda markupplåtelser, utan lösenskyldighet 
för markägaren vid tomträttsförhållandets utgång.  
 
Sammanfattningsvis ville man med denna reformering stärka tomträttshavarens 
rättsliga skydd och således tomträttens kreditvärde, utan att glömma bort det 
allmännas intresse med tomträtterna. Tanken var att markägaren inte heller skulle 
tillgodogöra sig markvärdestegringen genom att det allmänna återtog fastigheten 
eftersom det var så sällan som det hände. Istället ville man nu att avgälden skulle 
regleras i förhållande till markvärdets förändringar. 4 
 
Tomträtten blev efter reformeringen mer lik en nyttjanderätt vars upplåtelsetid blev 
obestämd mot en årlig avgäld. Avgälden skulle vara oförändrad under vissa 
tidsperioder. Denna tidsperiod skiljde sig beroende på vilket ändamål tomträtten 
innefattade. För bostadsändamål, blev perioden om man inte avtalat om annat, 20 år 
från upplåtelsedagen. För andra ändamål än bostäder, blev avgäldsperioden minst 10 
år. Under de sista två åren av avgäldsperioden så hade tomträttshavarna och 
fastighetsägaren möjlighet att kräva en omprövning av avgäldens storlek. Om ingen 
talan väcktes så skulle avgälden fortsätta på samma nivå som tidigare. Vid en 

                                                
4
"Rotkopf,"Simon"Kommersiella(tomträtter"(2006)"
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omprövning av avgälden utgick man från markvärdet vid den dåvarande 
användningen.  
 
Denna nya lagstiftning innebar även att tomträttshavaren aldrig kunde säga upp 
tomträttsavtalet, men man fick sälja tomträtten vidare. Uppsägning av tomträtter 
kunde endast göras från fastighetsägarens sida i slutet av vissa tidsperioder. För 
bostäder var uppsägningsperioden först 60 år och sedan 40 år i efterkommande 
perioder. För ändamål annat än bostäder så var denna tidsperiod åtminstone 20 år. 
För att få en befogad uppsägning så var fastighetsägaren skyldig att visa att det var 
viktigt att använda marken för något annat ändamål. För bostadsändamål var 
fastighetsägaren även skyldig att lösa in byggnader och annat på fastigheten.  
 
2.2.3 Lagstiftningen från 1967- 
 
En till reformering skedde år 1967. Denna gång förkortades avgäldsperioderna för 
alla former av tomträttsupplåtelser, till en period på minst 10 år. Ändringen 
motiverades med att man ville skapa bättre möjligheter för det allmänna att kunna 
tillgodoräkna sig markvärdestegringen på fastigheten. Avgäldsperioden bestämdes 
till minst 10 år eftersom man ansåg att en ytterligare förkortning kunde skapa en 
osäkerhet för tomträttshavarna. Man menade på att man som tomträttshavare skulle 
kunna ha en ekonomisk översikt gällande de ekonomiska förpliktelserna.  
 
De nya reglerna om tomträtt överfördes oförändrade till jordabalken i samband med 
dess ikraftträdande. Jordabalken trädde i kraft den 1 januari 1972. 
 
2.2.4 Lagstiftningen idag- 
 
Tomträtt är en nyttjanderätt till en fastighet, för ett ändamål mot en årlig avgäld i 
pengar. (13kap. 1 § JB). 
 
En tomträtt kan ofta jämställas med fast egendom, då man exempelvis kan upplåta 
panträtt och annan nyttjanderätt än tomträtt, samt servitut och rätt till elektrisk 
kraft. (13kap. 1 § andra stycket). 
 
Det är endast fastigheter som tillhör staten eller en kommun, eller i annan allmän ägo 
som får upplåtas med tomträtt. Vidare får tomträtt inte upplåtas i del av fastighet, 
eller i flera fastigheter gemensamt, eller i en ägarlägenhetsfastighet. 
 
En tomträttsupplåtelse ska vidare uttryckas i ett skriftligt avtal. (13 kap. 3 § JB). Det 
ska tydligt framgå skriftligen att upplåtelsen sker med tomträtt. Vidare ska avtalet 
innehålla uppgifter om ändamålet med upplåtelsen samt det belopp som avgälden 
skall utgå med. Om det vid upplåtelsetiden finns speciella byggnadsbestämmelser 
som belastar fastigheten i en detaljplan eller liknande så ska även det ingå i avtalet 
om man inte kommit överens om annat. 
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Med tomträttsupplåtelsen så överlåts byggnader eller annan egendom som hör till 
fastigheten till tomträttshavaren. Om fastighetsägaren vill ha ersättning för den 
överlåtna egendomen så skall det avtalas om. 
 
Tomträttens inträde får ej göras beroende av villkor. Inga inskränkningar får heller 
ske gällande tomträttshavarens rättigheter att överlåta tomträtten eller upplåta 
panträtt samt nyttjanderätt. (13 kap. 6 § JB) 
 
 Det går inte att häva ett tomträttsavtal på grund av att tomträttshavaren överskridit 
sin rätt eller åsidosatt sina förpliktelser. Det åligger dock tomträttshavaren att 
återställa det som rubbats, eller fullgöra det som eftersatts samt ersätta den skadan 
som uppstått. (13 kap. 8 § JB). 
 
Avgälden (den avgift som utgår för tomträtten) ska utgå med samma belopp under 
vissa tidsperioder. Så kallade avgäldsperioder. Om inte en överenskommelse om 
längre tid kommits, så utgör varje avgäldsperiod 10 år. (13 kap. 10 § JB) 
 
En överenskommelse om ändring av avgälden för den kommande avgäldsperioden 
kan ej träffas senare än ett år före utgången av den föregående perioden. Om ingen 
överenskommelse om avgälden fattats, har båda parterna möjlighet att väcka talan 
vid domstol om ändring samt omprövning av avgälden. Om domstolen prövar 
avgälden så bestämmer domstolen avgälden för den kommande perioden. 
Prövningen av avgälden utgår ifrån värdet av marken vid tiden för prövningen. När 
man ska bestämma värdet av marken så utgår man ifrån ändamålet med upplåtelsen 
samt fastighetens användning och bebyggelse. Generellt sett så fattas det lagregler 
kring hur avgälden ska bestämmas, och även förarbetena ger en bristande bild av hur 
avgälden ska bestämmas. 5 
 
Det är endast ägaren av fastigheten som kan säga upp tomträttsavtalet. Och detta kan 
endast ske vid utgången av vissa tidsperioder. Om ingen överenskommelse fattats, så 
utgör den första tidsperioden 60 år, samt varje följande period 40 år från utgången av 
den tidigare föregående perioden. För upplåtelser för andra ändamål än 
bostadsbebyggelse så kan man komma överens om kortare perioder, men ej kortare 
än 20 år. Andra krav som måste uppfyllas för att fastighetsägaren ska få säga upp 
tomträttsavtalet är att det ska vara av vikt för tomträttsupplåtaren att använda 
fastigheten för en bebyggelse av annan art, eller använda fastigheten på ett annat sätt 
än tidigare. (13 kap. 14 § JB) En sådan befogad uppsägning kan endast ske om ej 
annat avtalats, minst 2 år före periodens utgång och senast fem år innan periodens 
slut. En uppsägning som sker tidigare eller senare än detta blir utan verkan.  
Fastighetsägaren måste även meddela inskrivningsmyndigheten om detta, för att 
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anteckna uppsägningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel, annars blir 
uppsägningen utan verkan. (13 kap. 15 § JB). Ifall tomträttsinnehavaren inte godtar 
uppsägningen måste denne klandra den inom tre månader efter det att uppsägningen 
antecknades i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Annars är rätten till talan förlorad. 
(13 kap. 16 § JB) 
 
Upphör tomträtten att gälla efter en uppsägning, så ska fastighetsägaren lösa in de 
byggnader och annan egendom som anses vara tillbehör till tomträtten. (13 kap. 17 § 
JB) Om upplåtelsen avser annat ändamål än bostadsbebyggelse, har parterna 
möjlighet att begränsa lösenskyldigheten genom ett avtal. 

2.3 Tomträtternas fördelning över riket 
 
Förekomsten av tomträtter varierar från år till år, och kan anses vara en ”färskvara”. I 
nedanstående avsnitt så kommer förhållandena daterade 2011-2012 att redovisas. 
Detta för att ge en bild över hur många tomträtter det finns i Sverige och när de olika 
avtalen är upplåtna. 
 
2.3.1 Tomträtter i Sverige 
 
År 2012 fanns det cirka 62300 st. fastigheter upplåtna med tomträtt i Sverige. Detta 
innebär att cirka 2 procent av det totala antalet fastigheter i Sverige är upplåtna med 
tomträtt, fördelade över 159 kommuner.  
 
Av dessa 62300 st. så var majoriteten upplåtna för småhus, drygt 49100 st. Medan 
endast drygt 6300 st. tomträtter avser flerbostadshus och 6800 avser tomträtter för 
andra ändamål än bostadsbebyggelse (kontor, industrier, lager m.m.).  
 
Om man jämför dessa statistiska uppgifter med uppgifter från 15 år tillbaka, så 
framgår det ur lagrådsremissen om tomträtt den 17 december 1998 att det totala 
antalet tomträtter 1996 var 108 600 st., av dessa var majoriteten som tidigare: där 
småhus var flest till antalet med 93500 st., medan endast drygt 9250 avsåg 
flerbostadshus och 3650 avsåg industri samt 2100 för övriga ändamål.  
 
97 procent av alla tomträtter i Sverige är koncentrerat till 41 kommuner. Drygt 
hälften av alla tomträtter finns i sju kommuner; Stockholm, Västerås, Norrköping 
Luleå, Malmö, Kiruna och Göteborg.  
 
Stockholm och Göteborg har cirka 10 000 tomträtter var. Men Stockholms kommun 
har även upplåtit tomträtter i andra närliggande kommuner. Så totalt sätt så har 
Stockholms kommun upplåtit fler än 12 100 tomträtter. Endast i Västerås så finns det 
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cirka 5600 st. tomträtter. De andra ”storkommunerna” inom tomträtter har mellan 
2000 och 3500 tomträtter per kommun.6 
 
2.3.2 Olika regler och lagar för olika avtal. 
 
Som tidigare nämnt i avsnitt 2.2 så har lagstiftningen kring tomträtter förändrats en 
hel del genom åren. När nya bestämmelser blivit tillämpliga så har huvudregeln varit 
att de endast ska påverka ny upplåtna avtal. Således gäller fortfarande den äldre 
lagstiftningen för de äldre avtalen. 
 
I tabell 1.1 från SOU 2012:71 så kan man se fördelningen av respektive lagstiftning för 
åren 1908-2011. Informationen är hämtad ur fastighetsregistret. 

 
(tabell 1.1 hämtad från: SOU 2012:71) 
 
De tomträtter som regleras av den lagstiftning innan 1954 är tidsbestämda och löper 
således i högst 100 år. Teoretiskt sätt så kommer den formen av tomträttsavtal gälla 
till senast år 2054. Majoriteten av de avtalen kommer dock att försvinna innan dess. 
De flesta av dessa äldre avtal finns i Göteborg, Stockholm och Malmö kommun. 
 
2.3.3 Vilka är tomträttsupplåtare? 
 
Normalt sett så är det en kommun som upplåter tomträtterna, likaså som är 
fastighetsägare. Av alla tomträtter 2011/2012 så var det endast 670 fastigheter som 
hade en annan fastighetsägare än en kommun. Av dessa 670 så är 500 tomträtter för 
småhus, 50 för flerbostadshus och 100 för andra ändamål än bostäder. Men man 
menar i SOU 2012:71 att dessa siffror har en ganska stor osäkerhet. I utredningen har 
man gjort stickprovskontroller som tyder att många av de fastigheter som redovisas i 
registret som upplåtna med tomträtt för småhusändamål med en annan ägare än en 
kommun, i själva verket har friköpts av den tidigare tomträttshavaren. 
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De andra ägarna som skådats i registret är bland annat staten med Statens 
fastighetsverk samt Riksantikvarieämbetet, prästlönetillgångar som är knutna till 
Svenska kyrkan samt ett antal bolag, stiftelser och landsting.  
 

2.4 SOU 1952:28 
I detta avsnitt så får man en inblick i de diskussioner och idéer som stiftarna diskuterade i 
statens offentliga utredning gällande tomträtt år 1954. Slutsatsen från dessa diskussioner utgör 
grunden för den tomträttslagstiftning som vi har än idag. 
 
2.4.1 Vad diskuterades? 
 
Under arbetet med en jordabalk så fick lagberedningen år 1952 även uppgiften att 
revidera lagstiftningen rörande tomträtt. 
 
I den då statliga offentliga utredning från 1952 som gjordes gällande detta så 
diskuteras bland annat fastighetsägarens ersättningsskyldighet vid uppsägning. Man 
har behandlat ett förslag som menar att tomträttshavaren ska ersättas för värdet av 
byggnader och andra anläggningar i det skick de då befinns vid uppsägning. En stor 
vikt lades vid de fördelar detta skulle innebära för tomträtternas avbild i 
kredithänseende.  
 
Man fastslår att upplåtelser med tomträtt för bostadsändamål ska numera förbinda 
alla upplåtare att erbjuda inlösen för byggnader och övriga tillhörande anläggningar, 
om vid upplåtelsetidens utgång ej överenskommelse blivit fattad om förlängning.  
Men undantag för detta infördes eftersom tomträttshavaren annars skulle hamna i ett 
för bra förhandlingsläge med fastighetsägaren om han vore försäkrad inlösen 
oberoende av anledningen till upplåtelsens upphörande. Allmänt sätt så ansåg 
Stockholms stad att en anledning som skulle ge avsteg från lösenskyldigheten av 
tomträtt för bostadsändamål, skulle kunna vara att tomträttshavaren avvisat ett 
erbjudande om en vidare upplåtelse mot en avgäld som inte överstigit en i kontraktet 
angiven gräns för avgälden. 
 
Tomträttsinstitutet ansåg att en skyldighet för tomträttshavaren att lösa byggnaderna 
i det fall tomträtten skulle upphöra, skulle medföra anledning till tomträttshavaren 
att genomföra de önskvärda moderniseringar och ombyggnationer som anses 
nödvändiga utan att riskera det ekonomiska utfall förändringarna medför. 
 
I flera yttranden har det föreslagits att ersättningsskyldigheten inte ska begränsas till 
inlösen av byggnader och andra anläggningar utan även omfatta indirekt skada 
genom att rörelse måste avbrytas eller nedläggas. 
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Vidare så har upplåtelser av tomträtt för industriändamål skett regelmässigt utan 
lösenskyldighet. Men under gällande tidsperiod (1950) så har flertalet av Stockholms 
75-åriga tomträttsupplåtelser skett med en viss lösenskyldighet. 7 
 
En utredning gällande ifall tomträtter skulle göras ouppsägbara behandlades även i 
denna utredning. Beredningen menar att samhället allmänt sätt ska kunna återtaga 
marken utan att anlita expropriation eller tvångsförvärv. Om tomträtten gjordes 
ouppsägbar skulle markvärdet då komma att tillgodoräknas tomträttshavaren, något 
som man inte anser vara förenligt med tomträttens ändamål. 
 
Enligt förslag i utredning skall i de fall som överenskommelse inte kan träffas i frågan 
om avgälden, prövas av en domstol. Beredningen ansåg att detta utgjorde en 
tillräcklig stor garanti mot oskäliga höjningar av avgälden. Vidare ansågs det att ifall 
tomträttshavaren inte vill eller kan betala den nya avgälden så utgjorde inte det en 
tillräcklig stor grund för att markägaren skulle betungas med en lösenskyldighet.  
 
För att upprätthålla tomträttens praktiska användning så har beredningen lagt stor 
vikt av att tomträttshavaren ska ha en besittningsrätt till marken under en viss 
tidsrymd.  
 
Angående de skäl som bör berättiga uppsägning så har åtskilliga remissinstanser 
behandlat frågan i SOU 1952. I flertalet av dessa yttranden har det understrukits att 
en objektiv prövning huruvida skäl för uppsägning föreligger kan innebära en stor 
betydelse för tomträttens pålitlighet. 
 
Man fastslår att om förutsättningar för tomträttsuppsägning närmare skulle regleras i 
lag så skulle det leda till ett stärkt förtroende för tomträtter. Man diskuterar hur 
fastighetsägarens intressen ska värderas i frågan om uppsägning och beredningen 
menar att den bör få en utslagsgivande betydelse. Man menar således att 
formuleringen i lagstiftningen angående uppsägning är godtycklig som den är. 
Beredningen har stannat vid den regeln att uppsägning endast får ske om ägaren vill 
förfoga över marken för ändamål, som även tillgodoses som expropriation eller 
tvångsförvärv eller är av allmänt sätt väsentlig betydelse.  
 
Frågan om hur tvister om uppsägning ska behandlas diskuterades också i 
utredningen och beredningen menar på att tomträttshavaren skulle gynnas av det 
skydd som en domstolsprövning skulle ge. Man fastslog även att 
expropriationsdomstolarna bör vara lämpade att behandla mål om uppsägning av 
tomträtt.  
 

 !
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3. Uppsägning av tomträtter 
Reglerna kring uppsägning och ersättning av tomträtt, är två centrala delar i 
processen vid utveckling av tomträtter. Med följande avsnitt får läsaren en möjlighet 
att få mer kunskap om dessa två, för att i senare avsnitt få en djupare förståelse för 
problematiken kring tomträtter i Göteborg. 

3.1 Huvudregeln 13:14 § JB 
3.1.1 JB 13:14 
 
I lagstiftningen så anges det inga speciella omständigheter eller skäl som anses som 
godtagbara för fastighetsägaren att kunna säga upp tomträtten. I lagparagrafen som 
behandlar området, JB 13 kap 14 § står det följande: 
 
”Uppsägning får ske endast om det är av vikt för ägaren att fastigheten användes 
för bebyggelse av annan art eller eljest på annat sätt än tidigare” 
 
Om man läser paragrafen ordagrant så framgår det ganska tydligt att det är 
kommunen som bestämmer när en tomträtt får sägas upp. Med en objektiv tolkning 
av paragrafen så kan man antaga att det endast krävs att fastigheten bebyggs med 
vilken annan bebyggelse som helst, eller en ändring av de befintliga byggnadernas 
användningssätt för att berättiga uppsägning. 
 
Ifall tomträttshavaren anser, eller tror att uppsägningen kan ha skett på fel grunder, 
så har tomträttshavaren rätt att klandra uppsägningen. (Detta beskrivs vidare i det 
kommande avsnittet 3.1.4). 
 
I utredningen gällande tomträtter från 1952, som diskuterades i avsnitt 2.4.1, så 
behandlades frågan om uppsägning av tomträtter. Noterbart är att man i utredningen 
gör kopplingar mellan skälen för uppsägning av tomträtt och åtgärder som skulle ge 
tillstånd att expropriera. (Detta kommer att diskuteras vidare i det kommande 
avsnittet 3.1.2). 
 
Man diskuterar även vikten av ett mer specifikt regelsystem, och hur detta skulle 
påverka tomträtten positivt med ett förhöjt förtroende om skälen för uppsägning vore 
mer klara. Men slutsatsen blir som nämnt i avsnitt 2.4.1 att man anser att den 
nuvarande formuleringen är godtagbar eftersom den överensstämmer med 
tomträttens ändamål ifall fastighetsägarens intresse får en utslagsgivande betydelse.  
 
Detta kan ses som förenligt med det planpolitiska motiv som är grunden till 
tomträttslagen, där man vill att det allmänna ska kunna ta tillbaka marken vid behov, 
och ska kunna således bedöma ifall så är fallet på egen hand för att göra 
uppsägningar enkelt.  
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Man betonar dock i SOU 1952:28 att det finns gränser för hur uppsägningar kan ske, 
och att det således finns exempel på godkända och ej godkända skäl. Man nämner 
bland annat borttagning av sådan bebyggelse som skapar en osanitär lägenhet för 
omgivningen som ett godkänt skäl för uppsägning. Däremot, så anses uppsägning för 
att överta en verksamhet på fastigheten som ett icke godtagbart skäl, man anser även 
att en försäljning av fastigheten, inte är ett godkänt uppsägningsskäl.8 
 
3.1.2 Jämförelse mellan expropriationslagstiftningen och reglerna i 13 
kap. JB  
 
Det finns ett antal liknelser mellan reglerna för expropriation och reglerna för 
uppsägning av tomträtt i JB 13:14. Syftet med de båda lagarna är att skydda den 
enskilda individens rätt till sin egen egendom. Detta är även något som återfinns i 
Europakonventionens skydd för varje fysisk och juridisk persons rätt till egendom.9 
 
En stor skillnad mellan reglerna för expropriation och reglerna för uppsägning av 
tomträtt är att de skäl som möjliggör expropriation är mycket mer specifikt reglerade.  
 
En annan skillnad är att det endast är fastighetsägaren (oftast kommunen) som kan 
säga upp ett tomträttsavtal medan vem som helst har rätt att expropriera, men då det 
görs av någon annan än staten, en kommun eller liknande så krävs det att den 
exproprierande parten kan tydligt svara för att den egendomen som skall 
exproprieras verkligen kommer att användas för det avsedda ändamålet. 10 
 
En koppling kan även göras mellan de så kallade expropriationsändamålen i 
expropriationslagens andra kapitel och de skäl för uppsägning i jordabalken 13:14. 
Exempelvis kan expropriationsändamålet “tätbebyggelse” överensstämma med en 
kommuns behov av mark för kontor, bostäder, industrier med mera. 
  
I avslutningen på andra kapitlet i expropriationslagstiftningen så finns det även ett 
skydd mot onödiga expropriationer, med ett antal rekvisit som behöver vara 
uppfyllda för att expropriation ska få genomföras.  Man menar på att expropriation ej 
får ske om ”ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna 
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av expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som 
kan vinnas genom den.”11 
 
Innan expropriation får ske så måste den exproprierande också haft seriösa 
förhandlingar med säljaren, om ett frivilligt förvärv av det område eller den fastighet 
som ska exproprieras. Vidare så får expropriationen ej vara mer omfattande än vad 
som finnes nödvändigt för att genomföra åtgärden. Den exproprierande har även 
bevisbörda att bevisa att ingen alternativ lokalisering uppfyller det ändamål som 
expropriationen avser.  
 
Enligt 2:12 ExL (citerat ovan) så måste även en så kallad båtnad föreligga för att 
expropriationstillstånd ska godkännas. De allmänna fördelarna från 
expropriationsföretaget måste överväga de enskilda nackdelarna som uppstår. 
 
Det finns även regler för tvångsövertagande av mark i Fastighetsbildningslagen och 
plan- och bygglagen. Dessa lagrum har även bestämmelser om när det allmänna 
behöver tvångsförvärva, exempelvis när kommun är huvudman för allmän plats och 
ska lösa in marken. Samma som vid tvångsförvärv genom ExL så krävs det en båtnad 
för att få genomföras. Enligt gällande lagstiftning så beräknas ersättningen för 
tvångsförvärvsfallen i PBL och FBL genom ExL.12 
 
Det framgår ganska tydligt att reglerna för expropriation och liknande tvångsförvärv 
har en mycket mer tydligt reglerad lagstiftning jämfört med reglerna för uppsägning 
av tomträtt.  
 
I SOU 1952:28 så dras parareller mellan expropriation och uppsägning av tomträtt.  
 
Ur utredningen; 
”Av tomträttsinstitutets uppgifter följer att uppsägningsrätt bör föreligga, om 
fastighetsägaren har behov av att för egen räkning använda fastigheten för något 
annat ändamål, för vars tillgodoseende expropriation kan medgivas. Det samma 
bör gälla för det fall att fastigheten behöver tagas i anspråk för annat ändamål, 
som kan utgöra grund för tvångsförvärv.”13 
 
I citatet ovan så diskuteras uppsägningsrätt av tomträtter, och att ändamål som kan 
medgivas för expropriation kan även ge uppsägningsrätt av en tomträtt. 
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Däremot så anses inte lokaliseringen vara av samma vikt för uppsägning av 
tomträtter som för expropriation. Detta diskuteras i förarbetet, där man menar att så 
länge som det är av vikt för fastighetsägaren att förfoga över fastigheten för ett nytt 
ändamål så är det ett godkänt skäl för uppsägning. Däremot, i viss utsträckning anser 
man att en intresseavvägning som vid expropriation även bör göras vid uppsägning 
av tomträtt. Men det är inget som framgår av den gällande lagstiftningen. Detta kan 
bero på att lagstiftarna ville skydda det planpolitiska motivet med tomträtterna.  
 
Ur utredningen; 
”Enligt expropriationslagen är det icke tillräckligt att expropriationssökanden 
kan åberopa ett expropriationsändamål, utan det fordras att expropriation 
av den med ansökningen avsedda fastigheten befinnes vara nödvändig 
för ändamålets tillgodoseende. I fråga om uppsägning av tomträtt synes icke 
böra uppställas ett lika strängt krav. Det har ansetts tillräckligt att som 
förutsättning för uppsägning föreskriva, att det är av vikt för fastighetsägaren 
att förfoga över fastigheten för det ändamål, varom är fråga. Uppsägning 
bör tydligen icke tillåtas, när behovet utan större olägenhet kan 
Tillgodoses på annat sätt. I viss utsträckning bör sålunda en intresseavvägning 
ske.”14 
 
Sammanfattningsvis så går det inte att få en tydlig bild från endast förarbetet av vad 
som går att avgränsa som godkända och ej godkända skäl till uppsägning. Troligtvis 
så är skälen inte lika stränga som vid expropriation, men som ovan visat så finns det 
kopplingar mellan de två lagstiftningarna. 
 
3.1.3 Klander av uppsägning av tomträtt 
 
I lagstiftningen finns det ett skydd för tomträttshavaren vid en felaktig uppsägning. 
Enligt 13 kap. 16 § JB kan tomträttshavaren klandra uppsägningen om han anser att 
det inte finns skäl för den.  
 
Att tomträttshavaren har möjligheten att giltighetspröva uppsägningen i en domstol 
stärker tomträttens säkerhet. Detta diskuterades redan i SOU 1952 (se avsnitt 2.4.1) 
där det i flera yttranden understrukits att en objektiv prövning huruvida skäl för 
uppsägning föreligger skulle stärka tomträttens pålitlighet. Det skydd som denna 
domstolsprövning ger är ett komplement till det skydd som redan finns med långa 
avtalstider samt de regler kring inlösen av byggnader och tillbehör som gäller idag (se  
avsnitt 2.2.4).  
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I domstolsprövningen så prövar man huruvida uppsägningen följt det som sägs i 
13:14 JB. Som vi visat i tidigare avsnitt så är anledningarna till uppsägning väldigt 
löst reglerade.  

3.2 Ersättningsregler vid uppsägning av tomträtt 
 
3.2.1 Ersättningslagstiftningen 
 
Enligt 13:17 JB så åligger det fastighetsägaren att vid uppsägning lösa byggnader och 
tillbehör till tomträtten. Denna lösensumma ska motsvara värdet på dessa vid 
tomträttens upphörande, med det antagande att tomträtten skulle bestå med samma 
ändamål, och löpa på oförändrat. Man bör även beakta 13:17 3st JB. Att vid ändamål 
för annat än bostadsbebyggelse så får man överenskomma om att det inte alls eller 
bara i en begränsad omfattning åligger en ersättningsskyldighet för byggnaden och 
tillbehören. 
 
Tomträttshavaren har alltså rätt till ersättning för de byggnader samt tillbehör till 
tomträtten, men inte värdet av marken, eftersom den ägs av upplåtaren. Ifall 
tomträttshavaren anser att bestämmandet av lösensumman skett på ett felaktigt sätt, 
så kan de begära en prövning av summan hos mark- och miljödomstolen enligt 13:23 
JB.  
 
Men hur beräknar man vanligtvis värdet på de byggnader och tillbehör? Se avsnitt 
3.2.2 
 
3.2.2 Vilka värderingsmetoder används? 
 
Genom att endast läsa lagtexten så kan man inte utläsa någon specifik 
värderingsmetod. För information om hur lösensumman ska bestämmas framgår ej i 
13:17 § JB.  
 
I SOU 1952:28 framgår det att: 
”Skyldighet borde stadgas för tomtägaren att, när tomträtten upphörde, ersätta 
tomträttshavaren för värdet av byggnader och andra anläggningar å tomten i det 
skick dessa befunne sig vid tiden för tomträttens upphörande. Vid värderingen borde 
samma principer tillämpas som i fråga om expropriation och hänsyn alltså tagas 
särskilt till ortens pris och avkastningen” 
 
I förarbetet framgår det alltså att tanken är att man bör tillämpa samma principer 
som vid expropriation. Det är inte för långsökt att antaga att det är marknadsvärdet 
av byggnaderna och tillbehören som ska ersättas. Marknadsvärde är alltså det pris 
som byggnaderna skulle anta ifall de skulle säljas på en öppen marknad given rätt 
mängd marknadsföring och en förnuftig köpare. Men vilken metod man använder för 
att beräkna detta värde kan ge stora variationer på ersättningen. Således varierar 
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vilken metod som används för beräkning av marknadsvärde från kommun till 
kommun. 

 
(tabell 2. Hämtad från: Joachim Wallmark och Linnea Lindqvist. Tomträtter upplåtna för kommersiella 
ändamål i Göteborg – En analys av konsekvenserna vid olika principer för ersättning (Nai-Svefa, 2010) 
 
I tabellen ovan sammanställs kommunens fördelning mellan taxerade mark- och 
byggnadsvärden i Göteborg.  
 
Vilka olika värderingsmetoder används i tabellen ovan? 
 
Taxeringsvärde – Som ska motsvara 75 procent av tomträttsfastigheternas 
marknadsvärde två år för taxeringstidpunkten för varje fastighetstyp. 
 
Fastigheternas marknadsvärde – Beräknat med taxeringsvärdet och en 
marknadsanalys på redan genomförda transaktioner av likartade fastigheter 
(ortsprismetoden). Detta har man vidare delat upp i byggnadernas del av detta 
marknadsvärde samt fastighetens del, utan hänsyn till att fastigheten är upplåten 
med tomträtt. 
 
Ersättningsvärde, tomträtt – Denna värderingsprincip är en summa av 
tomträtternas uppskattade marknadsvärden. Med andra ord, det pris som 
tomträtterna hade överlåtits för genom en normal överlåtelse. Dessa värden 
motsvarar ersättningen om fastigheten skulle exproprieras (inlösen). Skillnaden i 
beräkning mellan ersättningsvärdet för tomträtter och fastighetens marknadsvärde, 
är främst nuvärdet av tomträttsavgäld samt ett högre avkastningskrav på 
delmarknaden. Vidare så har NAI svefa i beräkningen använt sig av marknadens 
nuvarande inställning samt prissättning av tomträtter, där den låga risken för 
uppsägning reflekteras i priset. 



 

 28 

 
Tekniskt nuvärde – Den praxis som länge använts av Göteborgs kommun som 
värdering av ersättning vid uppsägning. Värdet utgår från vad det kostar att 
producera en likadan byggnad, med en speciell avskrivningsfaktor som sätts utifrån 
byggnadstyp och byggnadens ålder. 
 
Friskrivnings-klausul – Motsvarar den ersättningsmetod som följer klausulen som 
avsäger fastighetsägaren från inlösenskyldighet. Därför antar denna kategori värdet 
0.15 
 
3.2.3 Klausul om utebliven ersättning för andra ändamål än bostäder 
 
Enligt 13 kap 17 § 3 st. JB så 
”Upplåtes tomträtt väsentligen för annat ändamål än bostadsbebyggelse, får parterna 
överenskomma att det icke alls eller endast i begränsad omfattning skall åligga 
fastighetsägaren att lösa egendomen.” 
 
I förarbetet till lagen så diskuterades det ifall man skulle ta bort avtalsfriheten och 
således skapa en lösenskyldighet för fastighetsägaren. Beredningen fastställer att ifall 
en sådan obligatorisk lösenskyldighet skulle stadgas så skulle kommunerna välja bort 
upplåtelseformen tomträtt för att istället använda arrende.  
 
Beredningen argumenterar för att tomträtt utan lösenskyldighet ändå är att föredra 
framför arrende, eftersom tomträttens rätt till besittning ansågs vara tryggare. 
Således, ifall man önskar att tomträttshavare för annat ändamål än bostäder skulle ha 
något ytterligare skydd, så behövs det lösas på ett annat sätt än att lagstadga en 
obligatorisk lösenskyldighet.16 
 
3.2.4 Jämförelse mellan reglerna för expropriationsersättning och 
ersättningsreglerna för tomträtter. 
 
Tomträtter kan vid expropriation eller tvångsförvärv av liknande art, likställas med 
fast egendom, enligt 13:26 2st. JB. Tomträtten kan även upphävas eller begränsas 
genom expropriation, enligt 1:2 ExL. 
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Grundprincipen vid expropriationsersättning är att de sakägare som blir påverkade 
av expropriationen ska vara i samma ekonomiska ställning efter expropriationen, 
som om expropriationen ej utförts. 17 
 
Den gällande grundbestämmelsen kring ersättning vid expropriation är att sakägaren 
ska ersättas för förlust av marknadsvärdet samt för andra ekonomiska skador som 
uppstår i följd av det. Det görs även ett schablontillägg om 25 procent på den delen 
som avser marknadsvärdet. 
 
Eftersom reglerna om ersättning för tomträtter ej hänvisar till expropriationslagen så 
skapas det en skillnad om schablontillägget. Då det av förarbetet kan antagas att det 
är marknadsvärdet som ska ersättas vid uppsägning av tomträtt. 
 
Enligt 4:1 ExL så finns det även ett skydd för en så kallad indirekt skada. Ett exempel 
på en sådan indirekt skada kan vara en inkomstförlust till följd av att en verksamhet 
på fastigheten måste läggas ner. En liknande skyldighet att stå för den indirekta 
skadan finns inte vid ersättningsberäkning för tomträttshavaren. Detta är något som 
diskuteras i förarbetet. Man menar på att det föreslagits i flera yttranden att en sådan 
skyldighet som omfattar ersättning för indirekta skador. Men beredningen fastslår att 
”Enligt berednings mening utgör det förhållandet att fastighetsägaren begagnat sig 
av en honom i lagen tillerkänd uppsägningsrätt icke grund för en sådan utvidgad 
ersättningsskyldighet” samt att en mer genomgående ersättningsskyldighet, vars 
omfattning är svår att förutse skulle få kommuner att få ett minskat intresse att 
upplåta fastigheter med tomträtt.18 
 

 !
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4.1 Friköp av tomträtter 
Hur vanligt friköp är, och vad som gäller kring friköp kan vara en lösning på de frågor 
som uppstår vid uppsägning av tomträtter. I följande kapitel redogörs för hur 
kommuner tillämpar friköp idag, samt hur de prisats utifrån de olika ändamålen. 
 
4.1.1 Allmänt 
 
På senare tid har det blivit allt vanligare att fastighetsägaren och tomträttshavaren 
förhandlar om ett så kallat friköp. Ett friköp innebär att tomträttshavaren köper 
fastigheten av fastighetsägaren. Idag så finns det ingen lag som ger tomträttshavaren 
någon rätt att köpa fastigheten utan fastighetsägarens vilja. En sådan rätt kallas 
Friköpsrätt. 
 
Frågan om friköp behandlades först i SOU 2012:71 och var innan det ett odefinierat 
begrepp. Man menar i samma förarbete att de friköp som förekommer idag, utan en 
lagstiftning kring det, kallas avtalade friköp. 
 
Avtalade friköp är något som har förekommit under en längre tid. Men någon 
lagstiftning för att förutsätta och strukturera regler om hur dessa ska gå till, har ej 
tillhandahållits ännu. 
 
4.1.2 Hur tillämpar kommuner friköp idag? 
 
I avsnitt 2.3.3 framförs det att det är oftast kommuner i Sverige som är ägare av 
tomträttsfastigheter. Det är också oftast kommunägda tomträttsfastigheter som blir 
aktuella för s.k. avtalade friköp.  
 
I en undersökning gjord för SOU 2012:71 så har man frågat 41 kommuner om deras 
politiska inställning mot friköp. De tillfrågade kommunerna består av de kommuner 
som innehar fler än 100 tomträtter. De 41 tillfrågade kommunerna utgjorde 2012, 97 
procent av landets tomträtter. 19 
 
Av de 41 tillfrågade kommunerna så menar 19 att deras syn på friköp har förändrats 
sedan perioden 1989-2012. I 8 av de 19 kommunerna som anser att deras syn på 
friköp har förändrats, så har friköp av tomträttsfastigheter gjorts möjligt. Sedan har 6 
av dessa angett att friköp endast eller huvudsakligen medgivits för ändamålen 
småhus och flerbostadshus. Som orsak till dessa friköp har kommunerna angett att 
det varit på grund av påtryckningar från tomträttshavare, samt ett behov för 
kommunen att frigöra kapital. Några har även angivit att den principiella tanken att 
alla ska möjligheten att äga tomten de bor på.  
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Flertalet av de tillfrågade kommunerna menar att de arbetar aktivt för att få till flera 
friköp. Prissättningen har generellt satts till en del av markens taxeringsvärde. 
 
I samma undersökning tillfrågades kommunerna att lämna uppgifter om det totala 
antalet friköp under två tidsperioder, 2001-2005 och 2006-2010. 
 
Antalet friköp har varierat i antal från kommun till kommun. I några kommuner så 
har antalet friköp varit många till antalet, exempelvis Karlskoga kommun som mellan 
2007 och 2008 sålde ungefär 90 procent av sina tomträttsfastigheter, och hade efter 
det endast 100 stycken kvar. 20 
 
I tabellen nedan redovisas total köpeskilling för friköpta tomträtter för respektive 
ändamål från 27 av 41 de tillfrågade kommunerna. I SOU 2012:71 menar man även på 
att tabellens data är något ofullständig men att den ändå ger en indikation på  en 
fördelning över de olika tomträttsändamålen. 

 
(Tabell 3, hämtad från: SOU 2012:71) 

4.2 Prissättning vid friköp 
 
4.2.1 Prissättning småhus 
 
Om man utgår ifrån de 27 kommunerna som bidragit med information för tabell 3, så 
är den gemensamma nämnaren att alla har använt markens taxeringsvärde som 
utgångspunkt för att beräkna det försäljningspris som gäller för tomträtter för 
småhus.  
 
6 av de 27 kommuner (Gotland, Fagersta, Halmstad, Kalmar, Uddevalla och 
Trollhättan) sätter friköpspriset genom att använda det avgäldsunderlag som 
används vid omprövning av tomträttsavgälden. Avgäldsunderlaget beräknas genom 
markens taxeringsvärde.  
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21 av de 27 tillfrågade kommunerna utgår direkt från det avgäldsunderlag för det 
senast föregående marktaxeringsvärdet. Medan de resterande kommuner utgår från 
tidigare års taxeringsvärden. Vid den slutgiltiga prissättningen så använder 
kommunerna inte heller hela marktaxeringsvärdet utan en reducerad summa av 
denna, som brukar ligga mellan 90 och 40 procent. Landskrona är en av 
kommunerna som brukar ligga närmre 40 procent.  
 
Avvikande från prissättning via markens taxeringsvärde sker i Köping och Finspång, 
där de tillämpar en prissättning utifrån en ordinarie försäljning av en obebyggd tomt. 
Samt i Mönsterås, Linköping och Jönköping så har de särskilda friköpspriser som 
varierar utifrån vart tomträttsfastigheten är belägen. 
 
I de kommuner som har tomträtter vars upplåtelse skett innan 1954, så använder 
man sig av samma friköpspris som man skulle göra för övriga andra tomträtter.21 
 
4.2.2 Prissättning flerbostadshus 
 
Vanligtvis så bestäms priset för friköp av tomträtter för flerbostadshus genom en 
marknadsvärdering. Det betyder att en marknadsvärdering behövs göras i varje 
enskilt fall.  
 
Enligt SOU 2012:71 så baseras friköpspriset i Nacka kommun genom ett försiktigt 
bedömt marknadsvärde, som brukar ligga i samma nivå som marktaxeringsvärdet.  
 
Karlstads kommun använder en så kallad ortsprismetod som är en analys av redan 
genomförda förvärv med liknande egenskaper som objektet har.22 Resultat av 
ortsprisvärderingen jämförs sedan med marktaxeringsvärdet, för att de följer en 
princip att priset aldrig skall sättas under marktaxeringsvärdet. 
 
Bortsett från en prissättning utifrån ett marknadsvärde eller marktaxeringsvärdet så 
finns det ett tillvägagångssätt som Örebro kommun använder. Man bestämmer då 
priset utifrån ett förbestämt fastpris per kvadratmeter bruttoarea. Men även 
Stockholms kommun har en annorlunda prissättning, där man gör en 
avkastningsvärdering, om tomträttshavaren inte är en förening. 23 En 
avkastningsvärdering är en prognos över framtida betalningsströmmar som 
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värderingsobjektet genererar under en given kalkylperiod. Betalningsströmmarna 
och ett så kallat restvärde på fastigheten diskonteras sedan till värdetidpunkten för 
att få fram det så kallade avkastningsvärdet. 24 
 
4.2.3 Prissättning för annat än bostadsändamål 
 
I undersökningen framförd i SOU 2012:71 om friköp, så framgår det att ungefär 
hälften av de 41 tillfrågade kommunerna använder samma principer för beräkning av 
priset för tomträtter avsedda för flerbostadshus som för andra ändamål än 
bostadsändamål. Således är den vanligaste formen för prisbestämning en värdering 
för varje enskild fastighet, där priset sätts utifrån marknadsvärdet.  
 
I Nacka kommun, är friköp av tomträtter för annat ändamål än bostäder mycket 
ovanligt. Men när ett sådant friköp sker, så sätts priset till 80 procent av 
marknadsvärdet. I Göteborgs kommun värderas fastigheten utifrån ett ortsprisvärde 
(se avsnitt 4.2.2) samt med ett avkastningsvärde som räknas ut ifrån den befintliga 
avgälden.  
 
I Kristinehamns kommun har man en princip som säger att ifall tomträttshavaren är 
en näringsidkare, så blir köpeskillingen för friköpet, marknadsvärdet samt om 
försäljningen avser en ideell förening så sker det en förhandling gällande priset.  
 
Generellt sett så används inte marktaxeringsvärdet lika ofta i prisbestämningen för 
andra ändamål än bostäder. Av de tillfrågade kommunerna så är det Nyköping och 
Karlskoga kommun som använder sig av marktaxeringsvärdet. Till utredningen så 
har även Borås kommun angett att både marknadssituationen och 
marktaxeringsvärdet beaktas vid prissättningen.  
 
I 8 tillfrågade kommuner använder de sig av ett förbestämt kvadratmeterpris. 
(Örebro, Trollhättan, Köping, Piteå, Kiruna, Halmstad, Hallstahammar och 
Fagersta). Sedan så varierar de förbestämda priserna utifrån tomtens belägenhet 
samt tomträttsändamålet. 
 
I Stockholms kommun bestäms priset vid ett friköp utifrån en avkastningsvärdering 
(se 4.2.2). 
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4.2.4 Slutsats friköp 
 
Det är svårt att dra en övergripande slutsats gällande den praxis kommunerna 
framvisat i enkätundersökningen gjord i utredningen. En klar trend gällande 
kommunernas tomträttspolitik kan dock utläsas. Sedan 1989 har synen på friköp 
lättats. Angående prissättningen så finns det inte en röd tråd mellan de olika fallen, 
olika kommuner tillämpar olika tillvägagångssätt.  25 
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5. Tomträtter i Göteborgs kommun 

5.1 Bakgrunden till problemen 
 
I Göteborgs så har ungefär 600 fastigheter upplåtits med tomträtt för kommersiella 
ändamål. Utöver de så finns det cirka 200 tomträtter som är upplåtna för 
parkeringsändamål som är starkt kopplade till en närliggande bostadstomträtt. Dessa 
tomträtter är spridda över hela Göteborgs stad, men i vissa områden så är de mer 
koncentrerade än andra, exempelvis Ringön. Ett flertal av dessa tomträtter har en 
nuvarande upplåtelseperiod som går ut om 10-19 år. 
 
Som nämnt i 3.2.3 så har man enligt 13:17 3 st. JB möjligheten att avtala bort 
ersättningsskyldigheten för tomträttsavtal för annat ändamål än bostäder. Vilket är 
något som Göteborgs i stort sett gjort på alla sina avtal. Denna avtalsklausul säger att 
kommunen ej är skyldig att ersätta tomträttshavaren, för byggnadsverk och tillbehör 
på fastigheten. Avtalsklausulen innebär också att tomträttshavaren måste på egen 
hand, betala för att riva de byggnader och anläggningar på fastigheten, för att sedan 
avlämna marken i avröjt skick till kommunen. 
 
När ett stadsförnyelseprojekt av partihallsområdet genomfördes i Göteborg så 
bestluade den dåvarande kommunfullmäktige att ersätta tomträttshavarna i området, 
med de på tomträtten belägna byggnaders tekniska nuvärde. De motiverade 
utbetalningen av ersättning med att det skulle främja näringslivsutveckling och 
sysselsättning i kommunen. 
 
Även i andra projekt, på Lindholmen och vid Bananpiren i Göteborg så har tomträtter 
sagts upp på grund av stadsutveckling. I dessa fall har fastighetsnämnden liksom 
fallet med partihallsområdet, beslutat att betala ut ersättning i form av byggnadernas 
tekniska nuvärde.  
 
Fastighetsnämndens beslut angående ersättning till tomträttshavarna överklagades. I 
länsrätten så ansåg man att kommunen inte kan ersätta tomträttshavare efter en 
uppsägning för avflyttning, eftersom det då gällande tomträttsavtalet inklusive 
inskriven klausul ej tillåter att kommunen ska betala ut ersättning. 
Fastighetsnämnden valde att överklaga detta till Kammarrätten. I kammarrätten 
fastställer de länsrättens domslut. 26 
 
Anledningen till att ersättning inte får utbetalas är varken ett specifikt problem 
kopplat till tomträtt eller fastighetsrätten. Problemet ligger i att kommunen inte har 
skyldighet att betala ut ersättning till tomträttshavaren enligt avtalet. Väljer 

                                                
26

"Tjänsteutlåtande"2012F03F19"diarienummer"1258/11"Göteborg"s.4"



 

 36 

kommunen då att betala ut ersättning ändå kan det ses som att kommunen stödjer 
vissa individer eller företag, eftersom ersättningen inte har stöd i lag eller avtal. Det 
var även kammarrättens slutats, där de säger att ersättningen utgjorde ett stöd till en 
enskild och överenskommelsen om ersättning saknade stöd i varken lag eller avtal, 
därför stred beslutet mot den grundläggande kompetensbestämmelsen i 2 kap. 1 § 
kommunallagen. 
 
I ett tjänsteutlåtande från Göteborgs Stadsledningskontor diskuteras situationen om 
ersättning i Göteborg. Man påstår att en konsekvensbeskrivning för ersättning för 
kommersiella ändamål har gjorts, som visar att den så kallade friskrivningsklausulen 
medför oförutsägbara samt icke önskvärda negativa effekter. Bland dessa att 
näringslivet kan påverkas negativt, som kan leda till ett färre antal 
sysselsättningstillfällen.27 
 
Fastighetsnämnden har då föreslagit att man istället kan föra in en klausul i 
tomträttsavtalen som säger att tomträttshavare har rätt till ersättning för de 
byggnader och anläggningar på fastigheten vid uppsägning. I klausulen vill man även 
att det specificeras att ersättningen utgår till byggnadernas tekniska nuvärde. 28 
 
De juridiska överväganden, bedömer att en sådan rätt stämmer överens med 
lagstiftningen, och kan därför inte juridiskt ifrågasättas, när man pratar om nya 
tomträttsavtal som skrivs. Vid deras bedömning gällande en omförhandling av ett 
redan befintligt avtal, så kan de inte utesluta att det finns en risk för att frågan 
bedöms annorlunda vid en eventuell rättslig prövning.29 
 

5.2 Analys 
 
5.2.1 Analys av problemet 
 

Det finns ett flertal områden i Göteborg, vars regerande upplåtelseform är tomträtt. 
Några av dessa områden kan spela en stor roll i arbetet att utveckla Göteborgs stad. 
Att dessa områden utvecklas och moderniseras, kan således vara viktigt för Göteborgs 
fortsatta tillväxt. Ett exempel på ett sådant område är Ringön.  
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Majoriteten av de tomträttsavtal som finns på Ringön, är av äldre karaktär och 
innehåller således en klausul som ej berättigar tomträttshavaren ersättning för de 
byggnadsverk och anläggningar vid uppsägning.  

Vidare, har man fastslagit i den konsekvensbeskrivning gjord på uppdrag av 
Göteborgs kommun att om dessa tomträtter skulle sägas upp utan ersättning så 
skulle det skada Göteborgs näringsliv i form av ett färre antal sysselsättningstillfällen. 

Eftersom kommunen redan har försökt att betala ut ersättning i strid mot den klausul 
som ej berättigar ersättning, så stöter man på nästa problem här om man har som 
avsikt att utveckla fastigheterna i ett tomträttstätt område. I försöket att betala ut 
ersättning ändå ledde det till som tidigare nämnt, en rättslig prövning som slutade 
med att kammarrätten fastslog att ersättning ej fick betalas ut. 

När man inte fick betala ut ersättning med de befintliga avtalen så bestämde sig 
kommunen som nämnt i 5.1.1, att undersöka möjligheten att omförhandla dessa 
avtal, för att tillåta utbetalning av ersättning ändå. Förslaget var att omförhandla 
dessa avtal och således införa en klausul som tillåter ersättning till byggnadernas 
tekniska nuvärde. Vid kommunens juridiska bedömning så kan de inte utesluta en 
risk att frågan kan bedömas annorlunda vid en eventuell rättslig prövning av ärendet, 
eftersom liknande mål aldrig har varit aktuella för en rättslig prövning. 

Jag bedömer kommunens möjligheter att omförhandla avtalen för att införa en sådan 
ersättningsprincip som goda. Men ifall man omförhandlar dessa avtal med syftet att 
kort därefter kunna säga upp dem med ersättning så tror jag att en fråga kan väckas 
om villkorsändringens tillåtenhet. Så att omförhandla avtalen med syfte att kunna 
säga upp dessa tomträtter med ersättning anser jag vara riskabelt på kort sikt.  

En fråga om hur denna omförhandling praktiskt sätt skulle ske, står även inför ett par 
hinder. Eftersom en part endast kan begära en ändring av villkoren inför en ny 
avgäldsperiod.30 Vanligtvis så är dessa avgäldsperioder tio år, men i vissa äldre 
upplåtelser kan de uppgå till 20 år. Detta skulle kunna innebära att en inväntan på 
dessa perioder skulle kunna ge en lång försening av implementeringen av denna 
ersättningsprincip. Detta innebär att om man vill omförhandla dessa avtal med ett 
antal stadsbyggnadsändamål som syfte, står man inte endast inför den risk som är 
associerad med omförhandlingen och en uppsägning kort därefter, utan även en 
onödigt lång försening av start för initiering av detaljplaner för en tilltänkt 
stadsutveckling. 

Ifall man har som avsikt att utveckla något av dessa områden så står man således 
inför en rad olika problem. Säger kommunen i dagsläget upp tomträtter utan 
ersättning så blir det skadligt för Göteborgs näringsliv, men det finns även etiska 
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aspekter som spelar roll. Så jag tror att en debatt kring negativ PR för kommunen kan 
också bli aktuell när man funderar på att säga upp dessa avtal som de ser ut idag 
(utan ersättning).  

5.2.2 Lösningar 
 
Problemen är många till antalet är många om man ser på dessa områden ur ett 
utvecklingsperspektiv, men det finns ett sätt att utveckla dessa områden redan idag, 
utan att frågan om ersättning ska väckas och således slippa många av de problemen 
som är associerade med ersättningsfrågan. 

För att kunna genomföra detta, så krävs det antagligen ett större fastighetsbolag, vars 
intention är att driva projekt i större skala. Tanken är att bolaget genom frivilliga 
överenskommelser förvärvar ett större antal tomträtter från de befintliga 
tomträttshavarna, i något av de tomträttstäta områdena. Sedan efter 
överenskommelse med kommunen så får man möjligheten att köpa loss tomträtten 
och göra om dessa till äganderätt. För att sedan börja initieringen av 
detaljplaneprocessen för den tilltänka stadsutvecklingen. 

Med denna lösning så betalar det exploaterande företaget ersättningen i form av 
köpeskilling till tomträttshavaren. Då är frågan kring ersättning löst, och således 
slipper kommunen den eventuella rättsliga prövning kring utbetalning av ersättning 
samt den dåliga PR som kan vara associerad med en uppsägning utan ersättning. 

Hur tomträtten värderas när den förvärvas av exploatören, är inget jag går in på i 
detalj i denna uppsats, men det är tänkt att det blir en form av marknadsvärde för 
tomträtten med beaktan av den innestående risk att tomträtten högst sannolikt inom 
en snar framtid kommer att sägas upp, samt en beaktan att ersättningsfrågan i så fall 
är osäker. 

Anledningen till att ett större fastighetsbolag är att föredra för denna lösning är delvis 
för deras möjlighet att finansiera projekt i större omfattning, men även att större 
bolag kan ha andra industri-områden i närheten och kan därmed i förhandlingarna 
med tomträttshavarna erbjuda tomträttshavaren ett hyresavtal i en vakant lokal i ett 
av deras andra områden. Tomträttshavaren kan då lockas av den säkerhet som ett 
hyresavtal kan innebära jämfört med deras befintliga situation.  

Ifall det större bolaget som tänks genomföra denna lösning inte äger ett område som 
passar, så kan en del av denna helhetslösning vara att man förvärvar ett flertal 
industrifastigheter i något närliggande område som är mer lämpat för industri, som 
idag kanske har problem med vakanser, för att sedan försöka hyra ut dessa till 
tomträttshavarna i direkt samband med förvärvet av deras tomträtt. Genom att 
genomföra denna lösning så får man igång en till fungerande verksamhet i 
kommunen, som gynnar alla inblandade parter. 
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För att undersöka ifall detta är praktiskt möjligt och hur en kommun skulle ställa sig 
till ett sådant förslag så har jag intervjuat Göteborgs kommun, som redovisas i avsnitt 
5.1.3. 

 
5.2.3 Intervju med Göteborgs kommun  
 
Syftet med mina intervjufrågor till tomträttsenheten på Göteborgs kommun var att se 
hur deras inställning till friköp var, och således belysa ifall det är praktiskt möjligt att 
genomföra lösningen presenterad i avsnitt 5.2.2. 
 
Följande frågor ställdes: 
 

• Hur behandlar ni på Göteborgs kommun friköp av tomträtter för annat 
ändamål än bostäder idag? 

• Om en större fastighetsägare skulle förvärva ett flertal tomträtter, i ett av era 
tomträttstäta områden med äldre avtal som ej berättigar ersättning, skulle det 
då finnas möjlighet för friköp för att tillsammans med kommunen utföra 
planarbete för en gemensam utveckling av ett sådant område? 

Sammanfattning av intervju-svar:  
 
Huvudregeln som Göteborgs kommun tillämpar, är att medge friköp, men det 
medges inte om området där fastigheten ligger kan bli föremål för stadsutveckling 
inom snar framtid, eftersom det är svårt att fastställa rätt pris innan omvandlingen är 
klar. Undantag kan göras om priset kan komma att anpassas till kommande 
förväntad markanvändning. 
 
Likabehandling är viktigt för Göteborgs kommun, och därför prövas friköpsfrågan 
utifrån samma kriterier för alla. Oavsett om man är en större ägare i området, eller en 
liten lokal näringsidkare. 
 
5.2.4 Analys av resultat framförda av Göteborgs kommun 
 
Som det framgår ur intervjusvaren så får man alltså inget förhandlingsövertag om 
man äger en eller flera tomträtter i samma område och planerar friköp på alla. Detta 
eftersom kommunen har en s.k. likabehandlingsprincip där alla frågor kring friköp 
bedöms utifrån samma kriterier för alla. 
 
Svaret betyder att lösningen till ersättningsfrågan gällande tomträtter i Göteborg som 
presenteras i 5.2.2 där ett externt fastighetsbolag genom frivilliga förvärv ersätter 
tomträttshavare i form av köpeskilling för att sedan friköpa fastigheterna från 
kommunen, är fullt genomförbar.  
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Huvudregeln är att kommunen medger friköp om inte fastigheten kan bli föremål för 
en stadsutveckling inom en snar framtid. Undantag görs dock om man kan anpassa 
priset till den kommande förväntade markanvändningen. Således kan det tolkas som 
att sådana fastigheter som ska utvecklas inom en snar framtid kan friköpas om man 
är redo att förhandla om priset. Det är alltså en fråga om pris för kommunen. Vilket 
är fullt förståeligt, då man vill tillgodogöra sig en del av den markvärdestegring som 
kommer med den planerade utvecklingen. 
 
5.2.5 För- och nackdelar 
Fördelarna är huvudsakligen att man löser problemet kring ersättningsfrågan, man 
slipper även de problem som är associerade med en omförhandling av avtalen. 
Således kan den tilltänka stadsförnyelsen börja tidigare. 
 
En till fördel är att befintliga områden som är mer lämpade för industri som idag 
kanske har problem med vakanser kan med denna lösning hyras ut. Således kan man 
även få igång ytterområden i kommunen. Områden som idag kan anses vara 
oattraktiva kan bli mycket mer intressant i och med att utbudet av liknande lokaler 
centralt som egentligen är mer lämpat för ett annat ändamål blir mindre. 
 
De nackdelar som är finns för förslaget är främst att det inte finns någon möjlighet att 
tvångsförvärva tomträtterna, och det finns heller ingen friköpsrätt. Således hänger 
lösningen på att man lyckas förvärva samt friköpa genom frivilliga 
överenskommelser. 

5.3 Slutsats 
Med denna lösning uppnår man en slags multiplikationseffekt. Genom att genomföra 
den så undviker man inte endast de problemen som är associerade med 
ersättningsfrågan, utan man får till en ytterligare fungerande verksamhet i 
kommunen. 
 
Antagligen så är möjligheten att förvärva tomträtterna från tomträttshavarna lika 
prisberoende som möjligheten att friköpa från kommunen. Således ifall denna 
lösning ska användas i praktiken så får en investeringsanalys göras där man måste 
beräkna ifall denna lösning kan bli lönsam, eftersom viljan för ett externt företag att 
genomföra detta styrs utifrån lönsamheten. Detta kommer att bedömas olika 
beroende på vilket område som avses, hur många fastigheter man räknar med att 
utveckla, samt hur mycket byggrätt man förväntas få vid det planerade planarbetet.  
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